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Hjärtligt välkommen till GIH:s
Idrotts- och hälsokonvent!
Med tanke på coronavirusets omvälvande konsekvenser gläder det mig att årets Idrotts- och
hälsokonvent kan äga rum på plats på GIH. Det genomförs för artonde gången och är Sveriges
största mötesplats med möjlighet till aktuell fortbildning för idrottslärare, hälsopedagoger, fritidspedagoger, förskollärare, tränare och fritidsledare.
Under två dagar erbjuder GIH både teoretiska och praktiska pass. Här finns föreläsare och passansvariga från GIH och andra organisationer som både berikar och inspirerar. I denna broschyr
kan du läsa mer om de olika passens innehåll.
Årets program griper över en mängd olika ämnen och frågor. Ullakarin Nyberg, med. dr,
psykiatriker och överläkare på S:t Görans sjukhus inom Norra Stockholms Psykiatri, föreläser
om självmord bland unga vuxna och hur kan jag som pedagog, medmänniska vara uppmärksam
på hur eleven mår?
Du som tidigare deltagit i GIH:s Idrotts- och hälsokonvent kommer att känna igen dig i programmet. Vi har valt att behålla flera av de mest uppskattade inslagen från tidigare år. Men vi
har också valt att anlita nya föreläsare och passansvariga som tillför konventet aktuella inslag,
engagemang och ny kunskap. Årets program är angeläget, viktigt och intressant, men sprider
också mycket inspiration.

Det är med stor glädje GIH hälsar dig välkommen till årets Idrotts- och hälsokonvent!

Per Nilsson
Rektor GIH
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PROGRAM: MÅNDAG 31 OKTOBER

PROGRAM: TISDAG 1 NOVEMBER

08.00–09.15

Registrering och frukost

07.30–08.15

God Morgon-yoga!

09.15–09.30

Rektor Per Nilsson hälsar välkommen

07.30–08.30

Frukost

09.30–11.30

Gemensam inledande föreläsning
– Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker och överläkare på S:t Görans sjukhus inom Norra
Stockholms Psykiatri, föreläser om självmord bland unga vuxna och hur kan jag som
pedagog, medmänniska vara uppmärksam på hur eleven mår?
Fruktpaus under föreläsningen (cirka 10.15)

08.30–10.00

11.30–12.45

Lunch

12.45–14.15

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

08.30–12.00

Dubbelpass
– HLR Instruktörutbildning – Vuxen

10.00–10.30

Fika och frukt

10.30–12.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–

14.30–14.45

Frukt

14.45–16.00

– Avslutande föreläsning är under planering

16.00–16.15

Avslutning med utlottning till nästa konvent

Vals för alla
Lekar, aktiviteter och icebreakers
Parkour i praktiken – skolanpassade rörelseutmaningar
Cha-cha för alla – grundkurs
Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa hos skolungdomar
Shuttle Time – koncept för badmintonlektioner
Grundkurs i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
Vad händer när eleverna själva får välja?
Nya praktiska arbetssätt med musik, dans och bollspel – för en mer inkluderande
undervisning i idrott och hälsa (del 1 teoretiskt pass)
– Miljömässig hållbarhet i ämnet Idrott och hälsa

14.15–14.30

Frukt

14.30–16.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Foxtrot för alla
Lekar, aktiviteter och icebreakers (som tidigare pass)
Shuttle Time – koncept för badmintonlektioner (som tidigare pass)
Nya praktiska arbetssätt med musik, dans och bollspel – för en mer inkluderande
undervisning i idrott och hälsa (del 2 praktiskt pass)
Cha-cha för alla – fortsättning
Grundkurs i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (som tidigare pass)
Extra pulsträning och dess effekt på elever i åk 7 och 8
Forskning inom inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa (del 1)
Testa elevernas kondition och styrka
Utveckling och kul i vattnet
Miljömässig hållbarhet i ämnet Idrott och hälsa (som tidigare pass)

16.00–16.30

Fika och frukt

16.30–18.00

–
–
–
–
–
–

Line dance för alla
Netball – a new way to build teamwork
Forskning inom inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa (del 2)
Salsa för alla – grund
Utveckling och kul i vattnet (som tidigare pass)
Att förebygga psykisk ohälsa i skolan – konsten att motivera och utveckla
psykologiska färdigheter
– Vad händer när eleverna själva får välja? (som tidigare pass)
– Framtidens gymnastik på ett lekfullt sätt

19.00–19.30

Mingel innan middag

19.30

Middag med buffé och dans
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Bugg för alla – grund
Kin-ball för alla
Parkour i praktiken – skolanpassade rörelseutmaningar
Salsa för alla – fortsättning
Golfäventyret i skolan
Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa hos skolungdomar (som tidigare pass)
Friluftsdidaktiska utmaningar – ett samtal om kunnande och lärande i
friluftsliv i skolan
– Framtidens gymnastik på ett lekfullt sätt

Kriget mot kroppen
Kamratbanor Utomhus
Bugg för alla – fortsättning
Rörelseglädje, samarbete och utmaningar – Lekar för hela skoldagen!
Jive för alla – grund
Kin-ball för alla (som tidigare pass)
Golfäventyret i skolan (som tidigare pass)
Kids’ Athletics – lekfull friidrott i skolmiljö
Kampsport – koordination, kondition och tålamod för äldre åldrar
Line dance för alla (som tidigare pass)
Rörelseglädje, samarbete och utmaningar – Lekar för hela skoldagen! (som tidigare pass)
Netball – a new way to build teamwork (som tidigare pass)
Kampsport – koordination, kondition och tålamod för yngre åldrar
Kids’ Athletics – lekfull friidrott i skolmiljö (som tidigare pass)
Kamratbanor Utomhus (som tidigare pass)
Jive för alla – fortsättning
Testa elevernas kondition och styrka (som tidigare pass)
Friluftsdidaktiska utmaningar – ett samtal om kunnande och lärande i friluftsliv
i skolan (som tidigare pass)
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MÅNDAG 31 OKTOBER
Registrering i huvudentré och frukost

08.00–09.15

MATSALEN

Rektor Per Nilsson hälsar välkommen

09.15–09.30

AULAN

Gemensam inledande föreläsning

09.30–11.30

AULAN

Självmord ökar bland unga
Fakta – Hur ser det ut idag med psykisk ohälsa och självmord i Sverige?
Hur har pandemin påverkat ohälsan i befolkningen? Hur ser det ut bland unga
människor? Vad kan jag möta som personal inom skola, föreningsliv och som
medmänniska? Hur förbättrar jag mina förutsättningar att få veta hur personen
mår och vad kan jag göra för att hjälpa? Vilket ansvar ligger på mig som per
sonal och när behövs annan kompetens?
När en människa mår psykiskt dåligt kan en liten omsorg och ett gott möte
betyda mer än vi någonsin kan ana! Denna föreläsning gör dig bättre rustad att
möta den som kämpar med svårigheter i sitt liv.
Det kommer ges tillfälle att ställa frågor.

PASSBESKRIVNINGAR
31 OKTOBER

Ullakarin Nyberg är suicidforskare vid Karolinska Institutet, psykiater med
inriktning på suicidprevention och stöd efter suicid inom Norra Stockholms Psy
kiatri, och författare. Hon sommarpratade 2021 och leder programmet Livet med
Ullakarin Nyberg i Sveriges radio P1. Ullakarin anlitas ofta som sakkunnig inom
media i frågor som rör självmord och psykisk ohälsa.

Frukt

10.15–10.30

Lunch

11.30–12.45

PA S S B E S K R I V N I N G A R

IDROTTSHALL 2

12.45–14.15

Vals för alla
Genom att lära ut vals ger man också grunden till foxtrot och tango. Den prak
tiska tillämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras på att identifiera
de enklaste kombinationerna som ett danspar kan klara av och därefter anpassa
dessa för att ge grunderna till flera olika sociala danser – Fewer steps more
dances.
Tony Irving är medlem i United Kingdom Alliance Of Dance Teachers, inter
nationell examinator för United Kingdom Alliance och Svenska Danssport
förbundet samt i World Dance Council och Dance Council CID, Unesco.
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MÅNDAG 31 OKTOBER

Lekar, aktiviteter och icebreakers

Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa hos skolungdomar

I detta lekfulla aktivitetspass fokuserar vi på att lära oss många nya lekar och
aktiviteter som passar på idrottslektioner, friluftsdagar och raster för alla åldrar
i grundskolan. Du kommer att få lära känna ett antal nya spännande aktivitets
produkter som passar utmärkt på idrottslektionerna.

På GIH har en forskningsstudie kring hjärnhälsa genomförts, där drygt 1 100
skolungdomar har deltagit. Under det här passet kommer resultaten kring
samband mellan fysisk aktivitet, kognitiva förmågor och mental hälsa att pre
senteras. Varför är studien av intresse för skolpersonal och hur kan resultaten
användas i skolan? Hur kan förutsättningar i skolan skapas för att eleverna ska
må bra och lära sig bättre?

Alla lekar skickas dokumenterat i efterhand till alla kursdeltagare.
Hans Granberg är lärare i idrott och hälsa, grundare av Trivselprogrammet
och håller bland annat i fortbildningar för lärare i idrott och hälsa och fritids
pedagoger.

Karin Kjellenberg forskar om projektet vid GIH. Pierre Jakobsson är lärare
i idrott och hälsa vid Nyköpings högstadium Alpha som är en av de medverk
ande skolorna i forskningsstudien.

Parkour i praktiken – skolanpassade rörelseutmaningar
Var med och upplev konsten att förflytta sig där du använder dig av inom
hus- och utomhusmiljön som rörelsearena. Träningen går ut på att utmana dig
själv, hitta dina begränsningar och styrkor. Du ska känna dig säker i det du
gör. Vi vill visa hur vi kan inspirera till denna rörelsekonst under lektionstid
i gymnastiksalen samt vid rastverksamhet i skolgårdsmiljön. Fokus ligger på
skolanpassad verksamhet.
Martin Svenselius, före detta student vid GIH, och Viktor Andersson från
Quality Movement Parkour.

Shuttle Time – koncept för badmintonlektioner
Shuttle betyder badmintonboll på engelska och Shuttle Time är ett färdigt
lektionskoncept framtaget för att genomföra badminton på idrottslektioner i
skolan. Shuttle Time ger möjlighet för barn och ungdomar, mellan fem och
femton år, att lära sig badminton i sin skolmiljö på ett roligt och enkelt sätt.
På detta pass får du prova på enkla och roliga övningar och se exempel på
lektionsupplägg för lektioner i badminton. Du får även bekanta dig med det
utbildningsmaterial som tillhandahålls Shuttle Time-lärare som handbok,
22 lektionsplaner, 90 videoklipp som visar övningarna och en gratis Shuttle
Time-app.

Cha-cha för alla – grundkurs
Cha-cha är en taktfast och flirtig dans till medryckande latinsk musik. I Lgr 11
och Lgy 11 är dans och rörelse klart framskrivna och på konventet erbjuds flera
pass för dig som undervisar och möter barn, ungdomar och vuxna i dans och
rörelse. Här använder vi grundsteget i olika kombinationer på ett inspirerande
och rörelsevänligt sätt som bildar dansen cha-cha.
Cecilia Ehrling Danermark är före detta GIH-student, lärare i idrott och hälsa
och elitdansare.

Thomas Csiffary, projektledare utveckling barn och ungdomsidrott på Svenska
Badmintonförbundet, är tidigare GIH-student och tränare för Spårvägen
Badminton.

Grundkurs i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
Kursen ger dig en grundutbildning i vuxen HLR (hjärt-lungräddning, hjärt
startare, luftvägsstopp), och utgår från de senaste riktlinjerna utarbetade av
Svenska HLR-rådet. Utbildningen är delvis webbaserad med dockan Mini-
Anne och en hjärtstartarattrapp. Docka och attrapp finns att låna på plats.
Johan Söderlund är länskonsulent och utbildningssamordnare för Svenska
Livräddningssällskapet i Stockholmsregionen.
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Vad händer när eleverna själva får välja?

Nya praktiska arbetssätt med musik, dans och bollspel 		

ULF är en nationell försöksverksamhet och står för Utveckling, Lärande och Forskning. GIH samarbetar
tillsammans med gymnasieskolan Fredrika Bremer i ett av dessa praktiknära forskningsprojekt. Syftet
med den praktiknära studien var att undersöka hur elevers inflytande i form av självbestämmande (val av
inriktning) kunde inverka på elevens delaktighet, motivation och intresse samt måluppfyllelse och betygs
nivå. Fem klasser på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge ingick i studien. I början av höstterminen 2020
fick eleverna möjligheten att göra ett val mellan fem olika inriktningar som utgångspunkt för Lärande
målen inom rörelse och fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa.

– för en mer inkluderande undervisning i idrott och hälsa

Dessa var:
– Dans och träning till musik
– Bollspel
– Styrketräning
– Hälsa, motion och mental träning samt
– Friluftsliv
Valet innebar att eleven läste kursen Idrott och hälsa enligt kursplanen och det centrala innehållet, men
utformningen av lärandeaktiviteterna utgick från den valda inriktningen. Detta är en första presentation
av studien.

Del 1 teoretiskt pass

I det första av två pass tar vi utgångspunkt i ett ULF-projekt som genomförts
i Järfälla kommun där, i avsikt att skapa en mer inkluderande lärandemiljö,
rörelse och dans samt bollspel/bollekar har integrerats. I detta första pass
ger vi en teoretisk bakgrund för att sedan i del 2 prova på några av lärande
aktivteterna.
ULF är en nationell försöksverksamhet och står för Utveckling, Lärande och
Forskning. Tillsammans med olika grundskolor i Järfälla har GIH ett av dessa
praktiknära forskningsprojekt.
Detta pass byggs på med ett praktiskt pass klockan 14.30 men du kan även ta
del av bara detta.
Dan Wiorek och Anders Frisk undervisar vid GIH. Undervisande lärare från
Järfälla kommun.

Lärare vid Fredrika Bremergymnasiet.

Miljömässig hållbarhet i ämnet Idrott och hälsa
Miljömässig hållbarhet är ett outvecklat område i ämnet Idrott och hälsa. Det finns begränsat med stöd
i ämnets kursplaner och forskningen inom området är i princip obefintlig. Mot bakgrund av de senaste
årens intensiva debatt om miljöfrågor i samhället finns dock ett stort behov av att utveckla detta perspektiv
även inom ämnet Idrott och hälsa.
I denna workshop möter du forskare och idrottslärare från forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors
(www.mistrasportandoutdoors.se). Du får en introduktion till kunskapsläget och en presentation av resultat
från en ny studie inom området. Du får också ta del av goda exempel från idrottslärare samt möjlighet att
diskutera om och hur miljöfrågor kan ta sig uttryck i idrott och hälsa. Frågan ”Hur kan lärare i Idrott och
hälsa arbeta med miljömässig hållbarhet i sin undervisning?” är en central utgångspunkt i denna workshop.
Robin Rudelius, lärare i idrott och hälsa på Bernadottegymnasiet i Göteborg. Marie Larneby är PhD vid Malmö
universitet. Andreas Isgren Karlsson är doktorand och Erik Backman är docent vid Högskolan Dalarna.
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MÅNDAG 31 OKTOBER
Frukt
PA S S B E S K R I V N I N G A R

14.15–14.30
14.30–16.00

Foxtrot för alla
Att lära ut social foxtrot ger också grunden till swing, twostep och quickstep.
Den praktiska tillämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras på att
identifiera de enklaste kombinationerna som ett danspar kan klara av och där
efter anpassa dessa för att ge grunderna till flera olika sociala danser – Fewer
steps more dances.
Tony Irving är medlem i United Kingdom Alliance Of Dance Teachers, inter
nationell examinator för United Kingdom Alliance och Svenska Danssport
förbundet samt i World Dance Council och Dance Council CID, Unesco.

Lekar, aktiviteter och icebreakers (som tidigare pass)
I detta lekfulla aktivitetspass fokuserar vi på att lära oss många nya lekar och
aktiviteter som passar på idrottslektioner, friluftsdagar och raster för alla åldrar
i grundskolan. Du kommer att få lära känna ett antal nya spännande aktivitets
produkter som passar utmärkt på idrottslektionerna.
Alla lekar skickas dokumenterat i efterhand till alla kursdeltagare.
Hans Granberg är lärare i idrott och hälsa, grundare av Trivselprogrammet
och håller bland annat i fortbildningar för lärare i idrott och hälsa och fritids
pedagoger.

Shuttle Time – koncept för badmintonlektioner (som tidigare pass)
Shuttle betyder badmintonboll på engelska och Shuttle Time är ett färdigt
lektionskoncept framtaget för att genomföra badminton på idrottslektioner
i skolan. Shuttle Time ger möjlighet för barn och ungdomar, mellan fem till
femton år, att lära sig badminton i sin skolmiljö på ett roligt och enkelt sätt.
På detta pass får du prova på enkla och roliga övningar och se exempel på
lektionsupplägg för lektioner i badminton. Du får även bekanta dig med det
utbildningsmaterial som tillhandahålls Shuttle Time-lärare som handbok,
22 lektionsplaner, 90 videoklipp som visar övningarna och en gratis Shuttle
Time-app.
Thomas Csiffary, projektledare utveckling barn och ungdomsidrott på Svenska
Badmintonförbundet, är tidigare GIH-student och tränare för Spårvägen
Badminton.
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MÅNDAG 31 OKTOBER
IDROTTSHALL 2

Nya praktiska arbetssätt med musik, dans och bollspel 		

Del 2 praktiskt pass

– för en mer inkluderande undervisning i idrott och hälsa
Vi prövar i praktiken ett lektionsinnehåll som har utformats av lärare och
forskare på GIH tillsammans med lärare i grundskolan i Järfälla kommun.
Innehållet tar utgångspunkt i begreppet BRESS – Body, Relations, Effort,
Shape and Space som utgår från Labans dans- och rörelseteorier samt under
visnings-/inlärningsteorier inom bollspel och bollekar, Teaching Games for
Understanding, TGfU. Syftet är att utveckla en ny form av undervisning där vi
når fler och en högre måluppfyllelse.
ULF är en nationell försöksverksamhet och står för Utveckling, Lärande och
Forskning. Tillsammans med olika grundskolor i Järfälla har GIH ett av dessa
praktiknära forskningsprojekt.
Detta pass bygger vidare på det teoretiska passet klockan 12.30 men du kan
även ta del av bara detta.
Dan Wiorek och Anders Frisk undervisar vid GIH. Undervisande lärare från
Järfälla kommun.

Cha-cha för alla – fortsättning
Cha-cha är en taktfast och flirtig dans till medryckande latinsk musik. I Lgr 11
och Lgy 11 är dans och rörelse tydligt framskrivna och på konventet erbjuds
flera pass för dig som undervisar och möter barn, ungdomar och vuxna i dans
och rörelse. Detta pass bygger på att förkunskaperna kring grundstegen i chacha finns hos deltagaren. Undervisningstempot är högre vid detta pass.
Cecilia Ehrling Danermark är före detta GIH-student, lärare i idrott och hälsa
och elitdansare.

Grundkurs i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (som tidigare pass)
Kursen ger dig en grundutbildning i vuxen HLR (hjärt-lungräddning, hjärt
startare, luftvägsstopp), och utgår från de senaste riktlinjerna utarbetade av
Svenska HLR-rådet. Utbildningen är delvis webbaserad med dockan Mini-
Anne och en hjärtstartarattrapp. Docka och attrapp finns att låna på plats.
Johan Söderlund är länskonsulent och utbildningssamordnare för Svenska
Livräddningssällskapet i Stockholmsregionen.
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Extra pulsträning och dess effekt på elever i åk 7 och 8

Utveckling och kul i vattnet

Idrottslärare i Järfälla har med sina elever utfört två extra pulsträningspass på 30 minuter per vecka och
gjort regelbundna utvärderingar av elevernas kondition, styrka, betyg och hälsa under två år. Detta har
skett inom det gemensamma ULF-projektet, som är ett samarbete mellan olika skolor och GIH.

Under detta pass lär du dig att det finns många olika sätt att utveckla sim- och
vattenkunskaper ytterligare efter att elever lärt sig simma. Det gör att de känner
sig ännu tryggare, lär sig mer och har roligt i vattnet.

Här presenteras resultaten från testerna samt olika upplägg på pulshöjande aktiviteter, rörelse- och hjärn
pauser. Det avslutas med en diskussion kring erfarenheter från projektet – framgångar och utmaningar.

Här utvecklar vi tekniken och provar på olika simsätt, vattenvaneövningar och
aktiviteter för att vidga begreppet simning och vattenträning. Kunskaper som
hjälper dig att göra lektionerna i simning roligare, utvecklande och tryggare.

Izabela Seger, Ali Jamshidpey och Annika Eklund är idrottslärare i Järfälla. Johnny Takats,
Cecilia Stålman och Eva Andersson undervisar vid GIH.

Exempel på frågor vi belyser:
– Hur får jag osäkra barn och ungdomar att vara trygga i vattnet?
– Hur kan jag göra lektionerna mer effektiva utan ”köbildningar”?
– Vad kan jag lära eleverna utöver Skolverkets krav på simkunnighet?
– Hur tränar man i vattnet utan att simma?
Välkomna ombytta till badkläder och ta med en handduk.
Anne Forsell arbetar som extern lärare vid GIH med simutbildning och har
varit tränare för simmare som tagit medaljer på EM, VM, OS och Paralympics.

Miljömässig hållbarhet i ämnet Idrott och hälsa (som tidigare pass)
Miljömässig hållbarhet är ett outvecklat område i ämnet Idrott och hälsa. Det finns begränsat med stöd
i ämnets kursplaner och forskningen inom området är i princip obefintlig. Mot bakgrund av de senaste
årens intensiva debatt om miljöfrågor i samhället finns dock ett stort behov av att utveckla detta perspektiv
även inom ämnet Idrott och hälsa.

Forskning inom inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa
– SNAFA-perspektiv på möjligheter för elever oavsett funktionsförmåga i
att vara delaktiga i fysiska aktiviteter inom utbildning och fritid.
Vi fokuserar på forskning om hur utformandet av undervisningen i skolämnet
Idrott och hälsa kan skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna vara
delaktiga i alla aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.
Lars Kristén, Anna Bjerkefors, fem forskare avseende pågående forskning
inom AFA i ämnet Idrott och hälsa, Lena Hammar, Sabina Westerlund och
Susann Bergqvist

Del 1

I denna workshop möter du forskare och idrottslärare från forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors
(www.mistrasportandoutdoors.se). Du får en introduktion till kunskapsläget och en presentation av resultat
från en ny studie inom området. Du får också ta del av goda exempel från idrottslärare samt möjlighet att
diskutera om och hur miljöfrågor kan ta sig uttryck i idrott och hälsa. Frågan ”Hur kan lärare i Idrott och
hälsa arbeta med miljömässig hållbarhet i sin undervisning?” är en central utgångspunkt i denna workshop.
Robin Rudelius, lärare i Idrott och hälsa på Bernadottegymnasiet i Göteborg. Marie Larneby är PhD vid Malmö
universitet. Andreas Isgren Karlsson är doktorand och Erik Backman är docent vid Högskolan Dalarna.

Testa elevernas kondition och styrka
Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV, har etablerats för att öka
integreringen mellan teori och praktik inom GIH:s olika utbildningsprogram
och möta behovet av mer tillämpad idrottsforskning.
Om du väljer detta pass får du veta mer om verksamheten och de olika testerna
som genomförs i laboratoriet inom undervisning, forskning och elitidrott.
Du kan även få möjlighet att prova på några enkla tester och jämföra dig med
idrottare på elitnivå.
Personal vid LTIV ansvarar för dessa tester.

Fika och frukt
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16.00–16.30

IDROTTSHALL 2
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16.30–18.00

Salsa för alla – grund
Att lära ut salsa ger också grunden till rumba och cha-cha. Den praktiska til�
lämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras på att identifiera de enk
laste kombinationerna som ett danspar kan klara av och därefter anpassa dessa
för att ge grunderna till flera olika sociala danser – Fewer steps more dances.

Line dance för alla
Line dance är den bredaste dansformen som finns under paraplyet danssport
och omfattar musikstilar från hiphop, latin, disco till schlager.

I Lgr 11 och Lgy 11 är dans och rörelse tydligt framskrivna och på konventet
erbjuds flera workshops för dig som undervisar och möter barn och ungdomar i
dans och rörelse. Här leker vi fram grundsteget på ett inspirerande och rörelse
vänligt sätt i olika kombinationer.

Genom att använda ett fåtal enkla rörelser kan man skapa mängder av olika
danser. Den praktiska tillämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras
på att identifiera de enklaste kombinationerna som ett danspar kan klara av
och därefter anpassa dessa för att ge grunderna till flera olika sociala danser
– Fewer steps more dances.

Cecilia Ehrling Danermark är före detta GIH-student, lärare i idrott och hälsa
och elitdansare.

Tony Irving är medlem i United Kingdom Alliance Of Dance Teachers, inter
nationell examinator för United Kingdom Alliance och Svenska Danssport
förbundet samt i World Dance Council och Dance Council CID, Unesco.

Utveckling och kul i vattnet (som tidigare pass)
Under detta pass lär du dig att det finns många olika sätt att utveckla sim- och
vattenkunskaper ytterligare efter att elever lärt sig simma. Det gör att de känner
sig ännu tryggare, lär sig mer och har roligt i vattnet.

Netball – a new way to build teamwork
Netball is similar to basketball but there is no dribbling, no running with the
ball, seven players and the ball must be passed within three seconds. Netball is
now a global sport played by over 20 million people in over 70 countries. Net
ball is a gender-neutral, court-based ball sport that can be modified and adapted
to suit students of all physical abilities.

Här utvecklar vi tekniken och provar på olika simsätt, vattenvaneövningar och
aktiviteter för att vidga begreppet simning och vattenträning. Kunskaper som
hjälper dig att göra lektionerna i simning roligare, utvecklande och tryggare.
Exempel på frågor vi belyser:

Netball provides teachers and participants with opportunities to develop handeye co-ordination, spacial awareness, team building, individual responsibility
as well as overall physical fitness. Teachers can build on different aspects of the
game including speed, precision, control and teamwork.

– Hur får jag osäkra barn och ungdomar att vara trygga i vattnet?
– Hur kan jag göra lektionerna mer effektiva utan ”köbildningar”?
– Vad kan jag lära eleverna utöver Skolverkets krav på simkunnighet?
– Hur tränar man i vattnet utan att simma?

Heather Main is originally from Australia, came to Sweden and started the first
Swedish netballclub in 2008.

Välkomna ombytta till badkläder och ta med en handduk.
Anne Forsell arbetar som extern lärare vid GIH med simutbildning och har
varit tränare för simmare som tagit medaljer på EM, VM, OS och Paralympics.

This class will be held in both English and Swedish.

Forskning inom inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa
– SNAFA-perspektiv på möjligheter för elever oavsett funktionsförmåga i
att vara delaktiga i fysiska aktiviteter inom utbildning och fritid.
Vi fokuserar på beprövad erfarenhet och forskning om hur utformandet av
undervisningen i skolämnet idrott och hälsa kan skapa förutsättningar för att
alla elever ska kunna vara delaktiga i alla aktiviteter utifrån sina egna förutsätt
ningar.
Detta pass bygger vidare på det teoretiska passet, men du kan även ta del av
bara detta.
Tre pedagoger avseende praktisk verksamhet inom AFA i ämnet Idrott och
hälsa, Susann Bergqvist och Mark Blake

16

Del 2

Att förebygga psykisk ohälsa i skolan
– konsten att motivera och utveckla psykologiska färdigheter
Psykisk ohälsa bland barn och unga är en stor samhällsutmaning, där skolan
har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Hur kan man utveckla en god
lärandemiljö? Vad är egentligen psykisk ohälsa? Ökar den bland barn och unga
och i så fall varför? Vilken hjälp får vi av hjärnan för att må bra och vad kan
hända när elever ska prestera under press?
Dessa frågor och många fler kommer Magnus Winter att botanisera bland och
fylla på med kunskap och metoder för att utveckla en god lärandemiljö.
Magnus Winter är idrottspsykologisk rådgivare, grundutbildad kognitiv
beteendeterapeut, pedagog och management konsult. Han är utbildad inom
idrotts- och prestationspsykologi och har akademisk examen inom humaniora
och pedagogik vid Uppsala universitet. Han undervisar på GIH där han också
varit delaktig i forskningsprojekt.
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Vad händer när eleverna själva får välja? (som tidigare pass)

Framtidens gymnastik på ett lekfullt sätt

ULF är en nationell försöksverksamhet och står för Utveckling, Lärande och Forskning. GIH samarbetar
tillsammans med gymnasieskolan Fredrika Bremer i ett av dessa praktiknära forskningsprojekt. Syftet
med den praktiknära studien var att undersöka hur elevers inflytande i form av självbestämmande (val av
inriktning) kunde inverka på elevens delaktighet, motivation och intresse samt måluppfyllelse och betygs
nivå. Fem klasser på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge ingick i studien. I början av höstterminen 2020
fick eleverna möjligheten att göra ett val mellan fem olika inriktningar som utgångspunkt för Lärande
målen inom rörelse och fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa.

Här får du chansen att prova och utveckla din grundläggande rörelsekompetens i en spännande och säker
miljö med gymnastiken som grund. Redskapen och övningarna lockar och stärker individens motoriska
färdigheter på ett enkelt och lekfullt sätt och ger dig inspiration hur du kan med små medel återskapa
detta i din hemmamiljö.
Passet hålls av Jacob ”Jacke” Melin, Martin René och Tobias Björn, vilka är lärare på GIH. Jacob är
även anställd som tränare för landslaget i gymnastik.

Dessa var:
– Dans och träning till musik
– Bollspel
– Styrketräning
– Hälsa, motion och mental träning samt
– Friluftsliv
Valet innebar att eleven läste kursen Idrott och hälsa enligt kursplanen och det centrala innehållet, men
utformningen av lärandeaktiviteterna utgick från den valda inriktningen. Detta är en första presentation
av studien.
Lärare vid Fredrika Bremergymnasiet.

Mingel innan middagen

19.00

Middag i matsalen

19.30

Den årliga konventmiddagen ingår inte i konventavgiften – faktureras separat.
Efter middagen blir det dans till ett av Sveriges bästa coverband.
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0 7. 3 0 – 0 8 . 1 5

Morgonyoga
Välkommen att starta dagen med ett yogapass som passar både dig som är van
och dig som inte tränat yoga innan. Du väcker mjukt och gradvis upp kroppen,
får kontakt med andetaget och riktar ditt fokus. Yogamattor och filtar finns att
låna. Vill du hellre ta med din egen matta går det bra. ”Rörelsevänliga” kläder
och ta gärna med en extra tröja.
Birgitta Edenius är yogainstruktör och arbetar vid GIH.

Frukost
PA S S B E S K R I V N I N G A R

07.30–08.30

MATSALEN

0 8. 3 0 – 1 0 . 0 0

Bugg för alla – grund
Bugg är Sveriges ”nationaldans”. Att lära ut bugg är ett roligt och enkelt sätt
att komma igång med pardans och ger på samma gång en inblick i den svenska
danskulturen. Genom enkla grunder kan du snabbt utveckla din förmåga i dans,
som kan tillämpas i alla andra dansformer.
Den praktiska tillämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras på att
identifiera de enklaste kombinationerna som ett danspar kan klara av och där
efter anpassa dessa för att ge grunderna till flera olika sociala danser – Fewer
steps more dances.

PASSBESKRIVNINGAR
1 NOVEMBER

Tony Irving är medlem i United Kingdom Alliance Of Dance Teachers, inter
nationell examinator för United Kingdom Alliance och Svenska Danssport
förbundet samt i World Dance Council och Dance Council CID, Unesco.

Kin-ball för alla
Kin-ball är inte bara ett lagbollspel utan ett alldeles utomordentligt pedagogiskt
redskap som uppmanar till aktivitet och rörelseglädje. Kin-ball är framtaget av
en kanadensisk idrottslärare med avsikt att få alla elever i en klass att bli aktiva
i ett lagspel utan att känna sig utlämnade eller sämre än någon annan.
Här använder du bollarna för att skapa aktivitet, rörelse, laganda, utmaningar,
skratt och glädje på lektionerna.
Alla lekar skickas dokumenterat i efterhand till alla kursdeltagare.
Hans Granberg är lärare i idrott och hälsa, grundare av Trivselprogrammet
och håller bland annat i fortbildningar för lärare i idrott och hälsa och fritids
pedagoger.
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Parkour i praktiken – skolanpassade rörelseutmaningar

Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa hos skolungdomar (som tidigare pass)

Var med och upplev konsten att förflytta sig där du använder dig av inom
hus- och utomhusmiljön som rörelsearena. Träningen går ut på att utmana dig
själv, hitta dina begränsningar och styrkor. Du ska känna dig säker i det du
gör. Vi vill visa hur vi kan inspirera till denna rörelsekonst under lektionstid
i gymnastiksalen samt vid rastverksamhet i skolgårdsmiljön. Fokus ligger på
skolanpassad verksamhet.

På GIH har en forskningsstudie kring hjärnhälsa genomförts, där drygt 1 100
skolungdomar har deltagit. Under det här passet kommer resultaten kring
samband mellan fysisk aktivitet, kognitiva förmågor och mental hälsa att pre
senteras. Varför är studien av intresse för skolpersonal och hur kan resultaten
användas i skolan? Hur kan förutsättningar i skolan skapas för att eleverna ska
må bra och lära sig bättre?

Martin Svenselius, före detta student vid GIH, och Viktor Andersson från
Quality Movement Parkour.

Karin Kjellenberg forskar om projektet vid GIH. Pierre Jakobsson är lärare
i idrott och hälsa vid Nyköpings högstadium Alpha som är en av de medverk
ande skolorna i forskningsstudien.

Salsa för alla – fortsättning

Friluftsdidaktiska utmaningar

Att lära ut salsa ger också grunden till rumba och cha-cha. Den praktiska til�
lämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras på att identifiera de enk
laste kombinationerna som ett danspar kan klara av och därefter anpassa dessa
för att ge grunderna till flera olika sociala danser – Fewer steps more dances.

– ett samtal om kunnande och lärande i friluftsliv i skolan

I Lgr 11 och Lgy 11 är dans och rörelse tydligt framskrivna och på konventet
erbjuds flera workshops för dig som undervisar och möter barn och ungdomar
i dans och rörelse. Detta pass bygger på att förkunskaperna kring grundstegen
i salsa finns hos deltagaren. Undervisningstempot är högre vid detta pass.
Cecilia Ehrling Danermark är före detta GIH-student, lärare i idrott och hälsa
och elitdansare.

Golfäventyret i skolan
Golf är en idrott för hela livet där alla kan vara med och ha kul oavsett å lder
och fysiska eller psykiska förutsättningar. Med hjälp av Golfäventyret i skolan
får barn och ungdomar möjlighet att prova på sporten på ett enkelt och lekfullt
sätt i en miljö där de känner sig trygga. Detta pass äger rum utomhus på gräs
mattan..

Idag är det kanske mer än någonsin tidigare inne att vara ute. Vi ser det i våra
parker och skogar att utomhus har blivit den nya platsen att mötas och umgås.
Forskning visar att naturmöten i olika former är av stor betydelse för att stärka
relationer mellan människa och natur. Men hur är det med friluftsliv som kun
skapsområde i skolan? Vad är det vi kan när vi kan friluftsliv? Och vilken roll
ska skolan spela i att förbereda eleverna för friluftslivet?
I det här passet möter du två idrottslärarutbildare och forskare som bägge har
skrivit varsin avhandling som på olika sätt behandlar lärande i friluftsliv i
skolan. Passet vänder sig, kanske främst, till dig som undervisar på högstadiet
och gymnasiet.
Jonas Mikaels är lektor i idrottsvetenskap inriktning friluftsliv vid GIH.
Åsa Tugetam är lektor vid Linnéuniversitetet.

Bengt Sylvan arbetar vid Svenska Golfförbundet.
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Framtidens gymnastik på ett lekfullt sätt

PA S S B E S K R I V N I N G A R

Här får du chansen att prova och utveckla din grundläggande rörelsekompetens i en spännande och säker
miljö med gymnastiken som grund. Redskapen och övningarna lockar och stärker individens motoriska
färdigheter på ett enkelt och lekfullt sätt och ger dig inspiration hur du kan med små medel återskapa
detta i din hemmamiljö.
Passet hålls av Jacob ”Jacke” Melin, Martin René och Tobias Björn, vilka är lärare på GIH. Jacob är
även anställd som tränare för landslaget i gymnastik.

10.30–12.00

Kriget mot kroppen
En ny studie från GIH med en halv miljon svenskar visar att förekomsten av
fetma har ökat med 86 procent sedan 1995, och svår fetma med 158 procent.
Liknande trender syns även hos barn och ungdomar. Men övervikt och fetma
behöver inte innebära att de äter för mycket onyttig mat och rör på sig för lite.
Den kan även grunda sig på andra orsaker, till exempel stress och genetik.
Denna föreläsning ger dig bättre förståelse för möten med överviktiga elever
och ger dig redskap för att få dem att känna att de duger som de är.
Erik Hemmingsson är en av Sveriges främsta överviktsforskare, har skrivit
boken ”Slutbantat” och forskar vid GIH.

Kamratbanor Utomhus

HLR Instruktörsutbildning Vuxen

Obs! 08.30-12.00

Dubbelpass

Detta pass innefattar HLR Instruktörsutbildning och för att medverka krävs:
– Genomförd grundutbildning i HLR senaste året.
– Köpt och läst den senaste instruktörsboken ”Hjärt-lungräddning Vuxen”.
Boken finns att beställa på HLR-rådets webbutik via webbplatsen
www.hlr.nu och kostar 180 kronor.
– Genomförd webbutbildning på instruktörsnivå via www.hlr.nu (Klicka på
Webbutbildning – Instruktör – Hjärt-lungräddning Vuxen). Multiple choice
frågorna avhandlar innehållet i instruktörshäftet. Efter godkänt test ska
intyget skrivas ut och tas med till passet.
– Vara förberedd på att hålla kursen för de andra kursdeltagarna. Mini Anne
och hjärtstartarattrapp finns att låna på plats. Ta gärna med instruktörsboken
som stöd/manus.

Vi arbetar praktiskt utomhus. Du får pröva på några stationer, och lära dig hur
man handleder grupper i en kamratbana.
Sven-Gunnar Furmark har arbetat med idrott och hälsa samt äventyrspedago
gik på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Han har introducerat
äventyrspedagogiken i Sverige och utvecklat många egna modeller inom områ
det. Sven-Gunnar arbetar nu med kurser i äventyrspedagogik i hela landet.

Bugg för alla – fortsättning

Johan Söderlund är länskonsulent och utbildningssamordnare för Svenska
Livräddningssällskapet i Stockholmsregionen.

Fika och frukt

10.00-10.30

En kamratbana utomhus består av stationer som man bygger upp med enkelt
material. Med material som ryms i en stor bag kan man bygga upp ett trettiotal
stationer. Vid stationerna löser barnen uppgifter som är konstruerade så att de
måste samarbeta. En station kan göras på olika svårighetsnivåer, och uppgifterna
kan enkelt anpassas till alla åldrar från tre år till vuxna. Syftet är få det enskilda
barnet att utveckla sin förmåga att arbeta i en grupp, och för en grupp att bli
bättre på att samarbeta och stärka kamratskapet. Ledarskapsträning ingår.

IDROTTSHALL 2

Bugg är Sveriges ”nationaldans”. Att lära ut bugg är ett roligt och enkelt sätt
att komma igång med pardans och ger på samma gång en inblick i den svenska
danskulturen. Detta pass bygger på att förkunskaperna kring buggens grundsteg
finns hos deltagaren. På fortsättningsnivån utvecklar vi för- och följartekniken,
musikanvändningen och de faktiska figurerna som kan kombineras på flera
olika sätt för att skapa en bred variation i rörelse. Undervisningstempot är
högre vid detta pass.
Den praktiska tillämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras på att
identifiera de enklaste kombinationerna som ett danspar kan klara av och där
efter anpassa dessa för att ge grunderna till flera olika sociala danser – Fewer
steps more dances.
Tony Irving är medlem i United Kingdom Alliance Of Dance Teachers, inter
nationell examinator för United Kingdom Alliance och Svenska Danssport
förbundet samt i World Dance Council och Dance Council CID, Unesco.
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Rörelseglädje, samarbete och utmaningar – Lekar för hela skoldagen!

Kids’ Athletics – lekfull friidrott i skolmiljö

Trivselprogrammet samarbetar med 1 450 skolor i Sverige, Norge och Island.
Syftet är ökad aktivitet, trygghet och trivsel i skolan – både på rasten och i
undervisningen. Elever utbildas i aktivitet och ledarskap för att som positiva
ledare bidra till tryggare, roligare och mer aktiva raster.

Friidrott är mångsidigt och varierat, det finns något för alla! I Kids’ Athletics
tävlar eleverna lagvis i löpning, hopp och kast. Konceptet är utvecklat av Inter
nationella Friidrottsförbundet och består av förenklade friidrottsgrenar.

Detta pass ger dig lekar och aktiviteter till rasten, fritidshemmet och idrotts
lektionerna samt inspiration för att göra hela skoldagen mer aktiv!
Anneli Skoglund är lärare i idrott och hälsa och ansvarig för Trivsel
programmet i Sverige.

Kids’ Athletics är ett lekfullt sätt att lära sig friidrott som barn i skolmiljö.
Detta pass är både teoretiskt och praktiskt där konceptets bakgrund, syfte och
upplägg gås igenom. Du får sedan testa konceptet genom både egen planering
och utförande.
Frida Hogstrand är barn- och ungdomsansvarig vid Svenska Friidrottsförbun
det och Anna-Karin Wikström är lärare i idrott och hälsa samt utbildare.

Jive för alla – grund
Jive är en blandning mellan jitterbugg och rock´n roll, högt tempo med show
och basic step till medryckande latinmusik. Jive är en intensiv och energi
pumpande snabbdans som innehåller mycket kicksekvenser.
I Lgr 11 och Lgy 11 är dans och rörelse tydligt framskrivna. Här leker vi fram
jivesteget på ett inspirerande och rörelsevänligt sätt. Under passet arbetas det
fram grundsteg i olika kombinationer.
Cecilia Ehrling Danermark är före detta GIH-student, lärare i idrott och hälsa
och elitdansare.

Kin-ball för alla (som tidigare pass)
Kin-ball är inte bara ett lagbollspel utan ett alldeles utomordentligt pedagogiskt
redskap som uppmanar till aktivitet och rörelseglädje. Kin-ball är framtaget av
en kanadensisk idrottslärare med avsikt att få alla elever i en klass att bli aktiva
i ett lagspel utan att känna sig utlämnade eller sämre än någon annan.
Här använder du bollarna för att skapa aktivitet, rörelse, laganda, utmaningar,
skratt och glädje på lektionerna.
Alla lekar skickas dokumenterat i efterhand till alla kursdeltagare.
Hans Granberg är lärare i idrott och hälsa, grundare av Trivselprogrammet
och håller bland annat i fortbildningar för lärare i idrott och hälsa och fritids
pedagoger.

Kampsport – koordination, kondition och tålamod för äldre åldrar
Detta pass innebär allsidig träning för hela kroppen, såväl hjärna som hjärta.
Kampsport är till för alla oavsett om du är nybörjare, motionär eller elit. Alla
får plats och alla kan träna tillsammans. Kampsporten är väldigt tillåtande
där alla kan delta. På ett lekfullt sätt testar vi olika former av kampsporter till
specifik kampsportsfys.
Att träna kampsport ger:
– Bättre självkänsla och självförtroende
– Ökad koncentrationsförmåga och lindring av stress
– Tydliga resultat
Om det är något alla borde träna någon gång i sitt liv så är det någon form av
kampsport!

Golfäventyret i skolan (som tidigare pass)

Abbe Joof är dubbel VM-medaljör i thaiboxning, före detta socialarbetare och
arbetar som tränare och coach. Han var med i SVT:s program Bästa träningen.
Fannie Redman tävlar i MMA och har ett SM-guld i judo och två i Brazilian
Jiu Jiutsu. Hon är licensierad kostrådgivare, hälsocoach och friskvårdsmassör.

Golf är en idrott för hela livet där alla kan vara med och ha kul oavsett å lder
och fysiska eller psykiska förutsättningar. Med hjälp av Golfäventyret i skolan
får barn och ungdomar möjlighet att prova på sporten på ett enkelt och lekfullt
sätt i en miljö där de känner sig trygga. Detta pass äger rum utomhus på gräs
mattan.

Lunch

12.00–13.00

IDROTTSHALL 2

Bengt Sylvan arbetar vid Svenska Golfförbundet.
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13.00–14.30

Line dance för alla (som tidigare pass)
Line dance är den bredaste dansformen som finns under paraplyet danssport
och omfattar musikstilar från hiphop till latin, disco till schlager.
Genom att använda ett fåtal enkla rörelser kan man skapa mängder av olika
danser. Den praktiska tillämpningen av Keep It Simple System (KISS) baseras
på att identifiera de enklaste kombinationerna som ett danspar kan klara av
och därefter anpassa dessa för att ge grunderna till flera olika sociala danser
– Fewer steps more dances.
Tony Irving är medlem i United Kingdom Alliance Of Dance Teachers, inter
nationell examinator för United Kingdom Alliance och Svenska Danssport
förbundet samt i World Dance Council och Dance Council CID, Unesco.

Rörelseglädje, samarbete och utmaningar – Lekar för hela skoldagen! (som tidigare pass)
Trivselprogrammet samarbetar med 1 450 skolor i Sverige, Norge och Island.
Syftet är ökad aktivitet, trygghet och trivsel i skolan – både på rasten och i
undervisningen. Elever utbildas i aktivitet och ledarskap för att som positiva
ledare bidra till tryggare, roligare och mer aktiva raster.
Detta pass ger dig lekar och aktiviteter till rasten, fritidshemmet och idrotts
lektionerna samt inspiration för att göra hela skoldagen mer aktiv!
Anneli Skoglund är lärare i idrott och hälsa och ansvarig för Trivsel
programmet i Sverige.

Netball – a new way to build teamwork (som tidigare pass)
Netball is similar to basketball but there is no dribbling, no running with the
ball, seven players and the ball must be passed within three seconds. Netball is
now a global sport played by over 20 million people in over 70 countries. Net
ball is a gender-neutral, court-based ball sport that can be modified and adapted
to suit students of all physical abilities.

TISDAG 1 NOVEMBER
Kampsport – koordination, kondition och tålamod för yngre åldrar
Detta pass innebär allsidig träning för hela kroppen, såväl hjärna som hjärta.
Kampsport är till för alla oavsett om du är nybörjare, motionär eller elit. Alla
får plats och alla kan träna tillsammans. Kampsporten är väldigt tillåtande
där alla kan delta. På ett lekfullt sätt testar vi olika former av kampsporter till
specifik kampsportsfys.
Att träna kampsport ger:
– Bättre självkänsla och självförtroende
– Ökad koncentrationsförmåga och lindring av stress
– Tydliga resultat
Om det är något alla borde träna någon gång i sitt liv så är det någon form av
kampsport!
Abbe Joof är dubbel VM-medaljör i thaiboxning, före detta socialarbetare och
arbetar som tränare och coach. Han var med i SVT:s program Bästa träningen.
Fannie Redman tävlar i MMA och har ett SM-guld i judo och två i Brazilian
Jiu Jiutsu. Hon är licensierad kostrådgivare, hälsocoach och friskvårdsmassör.

Kids’ Athletics – lekfull friidrott i skolmiljö (som tidigare pass)
Friidrott är mångsidigt och varierat, det finns något för alla! I Kids’ Athletics
tävlar eleverna lagvis i löpning, hopp och kast. Konceptet är utvecklat av Inter
nationella Friidrottsförbundet och består av förenklade friidrottsgrenar.
Kids’ Athletics är ett lekfullt sätt att lära sig friidrott som barn i skolmiljö.
Detta pass är både teoretiskt och praktiskt där konceptets bakgrund, syfte och
upplägg gås igenom. Du får sedan testa konceptet genom både egen planering
och utförande.
Frida Hogstrand är barn- och ungdomsansvarig vid Svenska Friidrottsförbun
det och Anna-Karin Wikström är lärare i idrott och hälsa samt utbildare.

Netball provides teachers and participants with opportunities to develop handeye co-ordination, spacial awareness, team building, individual responsibility
as well as overall physical fitness. Teachers can build on different aspects of the
game including speed, precision, control and teamwork.
Heather Main is originally from Australia, came to Sweden and started the first
Swedish netballclub in 2008.
This class will be held in both English and Swedish.
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Kamratbanor Utomhus (som tidigare pass)

Friluftsdidaktiska utmaningar (som tidigare pass)

En kamratbana utomhus består av stationer som man bygger upp med enkelt
material. Med material som ryms i en stor bag kan man bygga upp ett trettiotal
stationer. Vid stationerna löser barnen uppgifter som är konstruerade så att de
måste samarbeta. En station kan göras på olika svårighetsnivåer, och uppgifterna
kan enkelt anpassas till alla åldrar från tre år till vuxna. Syftet är få det enskilda
barnet att utveckla sin förmåga att arbeta i en grupp, och för en grupp att bli
bättre på att samarbeta och stärka kamratskapet. Ledarskapsträning ingår.

– ett samtal om kunnande och lärande i friluftsliv i skolan

Vi arbetar praktiskt utomhus. Du får pröva på några stationer, och lära dig hur
man handleder grupper i en kamratbana.
Sven-Gunnar Furmark har arbetat med idrott och hälsa samt äventyrspedago
gik på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Han har introducerat
äventyrspedagogiken i Sverige och utvecklat många egna modeller inom områ
det. Sven-Gunnar arbetar nu med kurser i äventyrspedagogik i hela landet.

Idag är det kanske mer än någonsin tidigare inne att vara ute. Vi ser det i våra
parker och skogar att utomhus har blivit den nya platsen att mötas och umgås.
Forskning visar att naturmöten i olika former är av stor betydelse för att stärka
relationer mellan människa och natur. Men hur är det med friluftsliv som kun
skapsområde i skolan? Vad är det vi kan när vi kan friluftsliv? Och vilken roll
ska skolan spela i att förbereda eleverna för friluftslivet?
I det här passet möter du två idrottslärarutbildare och forskare som bägge har
skrivit varsin avhandling som på olika sätt behandlar lärande i friluftsliv i
skolan. Passet vänder sig, kanske främst, till dig som undervisar på högstadiet
och gymnasiet.
Jonas Mikaels är lektor i idrottsvetenskap inriktning friluftsliv vid GIH.
Åsa Tugetam är lektor vid Linnéuniversitetet.

Jive för alla – fortsättning
Jive är en blandning mellan jitterbugg och rock´n roll, högt tempo med show
och basic step till medryckande latinmusik. Jive är en intensiv och energipum
pande snabbdans som innehåller mycket kicksekvenser.
I Lgr 11 och Lgy 11 är dans och rörelse tydligt framskrivna. Här leker vi fram
jivesteget på ett inspirerande och rörelsevänligt sätt. Detta pass bygger på att
förkunskaperna kring grundstegen i jive finns hos deltagaren. Undervisnings
tempot är högre vid detta pass.
Cecilia Ehrling Danermark är före detta GIH-student, lärare i idrott och hälsa
och elitdansare.

Testa elevernas kondition och styrka (som tidigare pass)
Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV, har etablerats för att öka
integreringen mellan teori och praktik inom GIH:s olika utbildningsprogram
och möta behovet av mer tillämpad idrottsforskning.

Frukt
PA S S B E S K R I V N I N G

14.30–14.45

IDROTTSHALL 2

14.45–16.00

Den avslutande föreläsningen är under planering
Rum rest recepellabor auda plam qui cumenes torehente quame magnate
mquodita sam re omni cumqui dolor sit qui dolupta con es aliate simi, nestem
eicatio molupta tiisquunt hit etus porione velent anihiciist liqui qui blaborpo
reic te optae eiuntotatus autet expligniet quam ea conetur sapit alia pa exerunt
mincturerum, aboreni ipient ipsam quamus, sequi bla sant, simus illectatia
volum, quuntiis sequi quia voluptae volume con pro temolent.

Om du väljer detta pass får du veta mer om verksamheten och de olika testerna
som genomförs i laboratoriet inom undervisning, forskning och elitidrott.

Eossit mos quo et debit delitiasped eturis suntium volut ullore evelecerum vol
uptaspe velis pra cus que proriae ctorum soluptate doluptincium faccum rem ut
quae quatur adit mo eseritibus aute iur repre, excesequam.

Du kan även få möjlighet att prova på några enkla tester och jämföra dig med
idrottare på elitnivå.

Avslutning och utlottning till nästa konvent

16.00–16.15

Personal vid LTIV ansvarar för dessa tester.
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